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Útdráttur  

Þessi ritgerð er lögð fram til B.Ed prófs í grunnskólakennarafræði við Menntavísindasvið Háskóla 

Íslands. Í ritgerðinni og verkefnum sem henni fylgja verður fjallað um útikennslu og um 

kenningar nokkurra fræðimanna sem styðja útikennslu sem kennsluaðferð. Einnig verður fjallað 

um menntun til sjálfbærrar þróunar. 

Í ritgerðinni eru hugmyndir að verkefnum til útikennslu fyrir grunnskóla Grundarfjarðar og 

hvernig kennarar geti nýtt það umhverfi sem er við skólann til þess að auðga kennsluna og færa 

nemendur nær umhverfi sínu. Svæðið við grunnskólann er fjölbreytt og gefur tækifæri fyrir 

nemendur og kennara að nálgast nám og kennslu á fjölbreyttan hátt. Útikennslan getur uppfyllt 

áfanga- og lokamarkmið sem sett eru í Aðalnámskrá grunnskóla sem leggur mikla áherslu á að 

kennsla fari að einhverju leyti fram utandyra. Í ritgerðinni eru sex verkefni sem má nota víðs 

vegar um landið og eru verkefnin um veðrið, steina, jarðlög, fugla, fylla í kort af helstu kennileiti 

Grundarfjarðar og finna út vatnsrennsli í ám. 
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Formáli  

 

Ég flutti til Grundarfjarðar fyrir þremur árum síðan og stundaði vettvangsnám mitt að mestu í 

grunnskóla Grundarfjarðar. Þar kynntist ég fjölbreyttu og fallegu umhverfi sem býður upp á 

mikla möguleika á útikennslu. Ég notaði tækifærið og var með útikennslu fyrir nemendur að 

einhverju leyti þegar ég var í vettvangsnámi. Ég sá fljótt hversu auðvelt það er að brjóta upp 

kennslu og nálgast viðfangsefnið með því að nota náttúruna til að færa nemendur nær 

umhverfinu og kennsluefni margra greina gegnum útikennslu. 

Ég kynntist náttúru Grundarfjarðar með göngum og útiveru meðan ég bjó á staðnum. Þá 

kviknaði áhugi fyrir útiveru jafnt á vetri sem sumri og það kom mér mikið á óvart hvað 

fjölbreytileikinn var mikill og hvað tækifærin og upplifunin er endalaus ef maður gefur 

náttúrunni tækifæri.  

 

Kennarar grunnskólans í Grundarfirði ákváðu að setja upp útikennslusvæði fyrir nemendur og 

kennara í skóglendi byggðarinnar. Þar er einnig stutt í bæjarlækinn, fjöruna,vera í nálægt við 

fugla, hesta og önnur dýr  við ævintýraleg fjöll allstaðar í kring og er náttúran ótæmandi 

uppspretta hugmynda  fyrir nemenda og kennara. 

Upplifun mín  í Grundarfirði kveikti áhuga hjá mér að nota lokaritgerðina mína til að koma með 

hugmundir fyrir grunnskóla Grundarfjarðar. Ég er þakklát fyrir að hafa fengið tækifæri til að 

njóta stórbrotna umhverfi Grundarfjarðar og að fá að kynnast jákvæðu og góðum skóla í 

vettvangsnámi mínu. Útikennsluverkefnin er hugsað sem hugmyndir sem hægt er að nota fyrir 

samfélagsfræðikennslu fyrir nemendur á  miðstigi. Ég fékk hugmyndir að 

útikennsluverkefnunum í fögunum Landið og landakortið og Jörðin og himingeimurinn sem ég 

stundaði í mínu námi við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Ég vil þakka Eggerti Lárussyni 

lektor fyrir að vera góð fyrirmynd sem kennari og ómetanlega leiðsögn og stuðning við 

lokaritgerðina.  
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Inngangur  

 

Hvað er skemmtilegra en að vera út í náttúrunni njóta fjölbreytileikans frá hinu stærsta til hins 

smæsta og vera í leiðinni að læra? Börn fæðast sem náttúruáhugafólk og því er mikilvægt að 

viðhalda því með því að hvetja þau í að kanna náttúruna og njóta hennar á þeirra forsendum 

með því að kenna þeim að lesa í náttúruna og uppgötva undur hennar og samspil náttúrunnar 

og mannsins. Við þennan lærdóm þá eykur það þekkingu sína og kunna að meta sitt nánasta 

umhverfi enn betur.   

 Það er mikilvægt að nemendur fái tækifæri til að fara út fyrir skólastofuna og upplifa, þreifa, 

njóta, treysta á sjálfan sig, aðra samnemendur og læra að virða náttúruna. Allir þessir þættir 

hjálpa nemendum að þekkja umhverfi sitt sem þau búa að alla tíð.  

Þegar ég hugsa til baka um mína skólagöngu þegar ekki þekktist útikennsla en í þau fáu skipti 

sem farið var út fyrir skólastofuna þá man ég hvað ég naut þess. Samfélag okkar hefur breyst og 

börn voru meira að leika sér utandyra fyrr á tímum en í dag eru börn meira í tölvuleikjum og 

annarri afþreyingu sem tengist inniveru. Þess vegna sem ég tel svo mikilvægt að kennsla eigi að 

vera fjölbreytt og hlutverk kennara er að koma á móts við alla nemendur með það í huga að 

hafa kennsluaðferðirnar sem fjölbreyttastar. Útikennsla er aðferð sem er mikilvæg í okkar 

skólakerfi í dag og hentar langflestum nemendum.  Það er hægt að skilgreina útikennslu sem 

alla þá kennslu sem gerð er utandyra hvort sem það er á skólalóðinni eða fjær skólanum. 

Útikennsla er leið til að nálgast námsefnið og auðga námið sem fer fram í skólastofunni.  

 

Ritgerðin skiptist í fræðilegan hluta þar sem verður skoðuð m.a menntun til sjálfbærrar þróunar 

og kenningar fræðimanna. Seinni hlutinn er verkefnasafn með sex verkefnum sem miðuð er við 

grunnskóla Grundarfjarðar.  
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2. Hvað er útikennsla? 

 

Það má segja að útikennsla sé aldagömul kennsluaðferð mannkyns. Forfeður okkar notuðu 

útikennslu löngu áður en það voru til skólar eða bækur. Börn lærðu hvert af öðru og af þeim 

eldri í gegnum daglegt líf. Þessi aðferð hefur verið notuð í gegnum kynslóðir (Hammerman 

2001:1).  

Útikennsla er aðferð þar sem nemendur og kennarar vinna saman í náttúrunni. Nemendur fá 

tækifæri til að læra með því að uppgötva, þreifa, finna og uppgötva hlutina í sínu raunverulegu 

umhverfi. Útikennsla er góð aðferð til að nálgast langflesta nemendur sem styrkir samvinnu og 

þjálfar öll skynfæri sem skilar sér til frekari náms. Þegar talað er um útikennslu þá er ekki átt við 

að taka allt nám út fyrir veggi skólans. Það sem nemendur upplifa í útikennslu taka þeir með sér 

inn í skólastofuna og gefur nemendur tilbreytingu við hið hefðbundna skólastarf.   

Í bók sinni Litróf kennsluaðferðanna segir Ingvar Sigurgeirsson (1999, bls. 116) um hlutverkaleiki 

sem kennsluaðferð að nemendur þurfi að setja sig í spor annarra í raunverulegum aðstæðum. 

Það virki nemendur og er líklegt að það veki áhuga. Nemendur setja sig í spor annarra í 

raunverulegum aðstæðum sem leiðir til þess að þau læra að skilja ólík sjónarmið, þjálfa 

samvinnu, viðhorf og reyni á frjótt ímyndunarafl.  

 

Það er mismunandi hvaða námsleiðir hentar nemendum best. Með fjölbreytilegum 

kennsluaðferðum náum við til sem flestra nemenda sem skilar sér í betra námi. Um leið er verið 

að kanna hvar styrkur nemendanna liggur og leiðbeina þeim á rétta hátt.  

 Arne Nikolaisen Jordet skilgreinir útikennslu á þennan hátt í bókinni Nærmiljöet sem klassrom, 

Uteskole í teori og praksis: 24. Útikennsla er vinnuaðferð þar sem hluti af skólastofunnu er 

fluttur út í nærumhverfið og innheimtir mikið nám og virkni fyrir utan skólastofuna. Það gerir 

nemandanum kleyft að nota alla þætti skynjunar sinnar til að upplifa raunveruleikan á 

persónulegan og hlutbundinn hátt. Útikennslan snýst um að nemandinn fái tækifæri til að læra 

um raunveruleikan í raunveruleikanum þ.e. um náttúruna í náttúrunni, samfélagið í 

samfélaginu, um nærumhverfið í nærumhverfinu.  
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2.1 Útikennsla tengd við Aðalnámskrá 

 

Eins og segir í inngangi Aðalnámskrár í landafræði um markmið kennslu í landafræði: “er að 

þjálfa nemendur í að átta sig á áhrifum menningar og umhverfis við tengslum fólks. Með því er 

aukin vitund nemenda um umhverfið, samfélags frá nálægasta sviði til hinna fjarlægara. 

Landafræði á að vera bæði spennandi og skemmtileg og búa til þær aðstæður að nemendur 

greini landslag og átti sig á tengslum milli athafna manna og náttúrufars jarðar”      

(Aðalnámskrá 2007). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla er lögð áhersla á jafnrétti til náms og að nemendur fái kennslu við sitt 

hæfi. Einnig mikilvægi þess að nemendur eru ekki öll eins og  það sé mikilvægt að koma á móts 

við nemendur á þeirra forsendum. Það segir einnig að í útinámi veiti nemendum 

raunveruleikatengda upplifun og nálgun að viðfangsefninu sem verið er að kenna hverju sinni 

og auki ímyndunarafl þeirra og hrifningu af náttúrunnu (Aðalnámskrá 2007). 

Útikennsla á ekki bara við þegar kenna á nemendum um náttúruna, heldur einnig góð 

kennsluaðferð til að kenna nemendum um bæjarfélagið, nærumhverfið og samfélagið.  

Það er hægt að kenna útikennslu í öllum námsgreinum og er auðveld leið til að samþætta 

námsgreinar saman sem fer fram innan skólastofunnar og utan hennar.  

 

Aðalnámskrá grunnskóla fjallar um mikilvægi útikennslu, en þar segir:  “óhætt er að fullyrða að 

útikennsla , það er að flytja kennslu að einhverju leyti út fyrir veggi skólans, auðgi og styrki allt 

nám ásamt því að vera hollt bæði líkama og sál“ ( Aðalnámsskrá 2007). 

þannig að það er ekkert til fyrirstöðu að allir  skólar landsins stigi það skref að bjóða upp á 

útikennslu og gaman verður að fylgjast með því í framtíðinni.  
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3. Menntun til sjálfbærrar þróunar 

 

Í september 2009 var málþing um þjóðaráætlun menntunar til sjálfbærni haldið í Reykjavík. 

Sjálfbær þróun er í stuttu máli skilgreind svona: Sú þróun sem kemur á móts við þarfir 

samtímans með það að ljósi að draga ekki úr möguleikum komandi kynslóða til að mæta 

þörfum sínum. Merking hugtaksins hefur fengið að þróast og fengið víðari merkingu í dag er lífið 

á að þættir eins og efnahagur, félagslega velferð og lífskjör fólks þar sem efnahagslegum og 

félagslegum gæðum verður að haldast í hendur við verndun umhverfis og grunngæða jarðar í 

takt við þróun samfélagsins. Samfélag verður ekki sjálfbært nema allir þessir þættir vinni saman 

þar sem ólík sjónarmið, menningalegs og margbreytileika í samfélaginu.  

(Menntamálaráðuneytið 2009).  

 

Gert er ráð fyrir í nýrri menntastefnu að menntun til sjálfbærrar þróunar verði ein af fimm 

lykilþáttum sem eiga að einkenna almenna menntun frá leikskóla til framhaldsskóla. Þessir 

lykilþættir eru í takt við skólann og eru bæði samfélags- og einstaklingsmiðaðir. Eru þessir fimm 

þættir hugsaðir sem leiðarstef fyrir skólana um hvernig byggja eigi upp öflugt skólasamfélag 

með það að markmiði að hver og einn þróast, unnið í sátt við sjálfan sig í umhverfi sínu og áttað 

sig á möguleikum sínum sem leiðir til þess að einstaklingar bæta lífskilyrði sín og annarra.  

(Menntamálaráðuneytið 2009). 

 

Þeir fimm lykilþættir eru: 

1.  Læsi (í víðum skilningi). 

2.  Lýðræði 

3.  Jafnrétti 

4.  Menntun til sjálfbærni 

5. Skapandi skólastarf 

Þessir þættir tengjast allir innbyrðis og eru háðir hver öðrum. Sett hefur verið fram í drögum í 

nýrri námskrá um viðmið um menntun til sjálfbærrar þróunar sem  hefur það að markmiði að 

auka þekkingu og meðvitund á félagslegum, hagrænum, pólitískum og umhverfislegum hliðum 
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sjálfbærrar þróunar. 

Til að ná þeim markmiðum þarf einnig að huga að viðhorfum og tilfinningum gagnvart náttúru 

og umhverfi, þekkingu til að nota náttúruna á ábyrgan hátt. 

(Menntamálaráðuneytið 2009).  

 

Sjálfbær þróun til menntunar hefur mikið um gæði menntunar að segja og tengist að mörgu 

leyti  útikennslu þar sem nemendur og kennarar þróa með sér aðferð við að nálgast 

viðfangsefnið með meðvitund gagnvart náttúrunni, skapandi skólastarf og einstaklingsmiðuð 

nálgun einstaklingsins fyrir viðfangsefninu.  

 

 

4. Fræðimenn og námskenningar 

4.1Howard Gardner- fjölgreindarkenningin. 

 

Fjölgreindarkenningin er hugsmíði Dr. Howard Gardner, prófessors í kennslufræðum við  

Harvard-haskólann í Bandaríkjunum. Hann setti fjölgreindarkenninguna fyrst fram árið 1983 og 

hafa fjölmargir kennarar frá þeim tíma kynnt sér kenningar hans og hefur hún breyst út um 

allan heim og vakið mikla athygli (Armstrong, 2001:9).  

 Fjölgreindarkenningin gengur út á það að allir búi yfir ákveðnum greindum sem eru þeim 

meðfæddar en einnig hafi þeir getu til að þjálfa aðrar greindir sem liggja ekki eins vel fyrir þeim 

frá náttúrunnar hendi ef umhverfi og aðstæður eru réttar (Armstrong, 2001.33). 

Gardner var þeirrar skoðunar að það þyrfti að víkka út skilning á möguleikum einstaklingsins út 

fyrir takmarkanir greindarvísitölunnar. Hann gagnrýndi vestræna fræðimenn um skilgreiningu 

þeirra á greind og greindarvísitölu (Armstrong, 2001.13-14). 
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Lykilatriðin í Fjölgreindarkenningu Gardners eru fjögur: 

 a) Hver einstaklingur býr yfir öllum greindunum.  

 b) Flestir geta þróað hverja greind á viðhlítandi getustig.  

 c) Greindirnar starfa saman á flókinn hátt. 

 d) Hægt er að vera greindur á mismunandi hátt á hverju sviði. 

 (Armstrong, 2001:20-21). 

 

Howart Gardner bjó til aðferð svo að hægt væri að skilgreina fyrir mismunandi greindum 

manna. þessum mismunandi greindum hefur Gardner skipt í átta flokka.  

 

Greindirnar eru: 

Málgreind: hæfileiki til að hafa áhrif með orðum, munnlega og skriflega. 

Rök- og stærðfræðigreind: vinnu með tölur, kerfi og rökfræði.  

Rýmisgreind: hæfileiki til að skynja hið sjónræna og rúmfræðilega, geta séð fyrir sér.  

Líkams- og hreyfigreind: færni til líkamstjáningar og hreyfigetu. 

Tónlistargreind: hæfileikinn til að skapa, meta og vinna með tónlist. 

Samskiptagreind: hæfileiki til að greina og skilja annað fólk, skap þess og samskipti og bregðast 

við þeim og eiga góð samskipti við aðra.  

Sjálfþekkingargreind: skýr sjálfsmynd , þekking á styrk og veikleika, langanir, tilfinningar og 

hæfni til að lifa og starfa eftir því.  

Umhverfisgreind: leikni til að greina og meta hluti í náttúrunni. 

(Armstrong, 2001.14-15). 
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Nemendur hafa styrkleika á nokkrum sviðum og hvert barn býr yfir öllum greindunum en í 

mismiklum mæli, og nálgast þarf barnið á forsendum þess. Því er mikilvægt að kennari reyni að 

örva nemendur á öllum sviðum með fjölbreyttu umhverfi og vera meðvitaður um það hvernig 

nemendur haga sér í stofunni sem segir til um hvaða greind þeir hafa að geyma. (Armstrong, 

2001:33-34).  

Niðurstöður rannsókna á heilanum hafa bent til þess að kennarar þurfa að bjóða nemendum 

sínum upp á að prófa margar leiðir til að öðlast nýja þekkingu og festa hana í minni. Þetta rímar 

við fjölgreindarkenninguna. Þar sem Gardner hefur bent á að fjölbreyttar leiðir í kennslu 

auðveldi nemendum að festa námið í minni. Kennari þarf einnig að hafa jákvætt andrúmsloft í 

kennslustofunni þannig að börnum líði vel og passi að námið höfði til nemenda með því að taka 

tillit til áhugasviðs nemenda (Margrét Ásgeirsdóttir, 2008).  

 

Ef fjölgreindarkenningin er skoðuð  má sjá að það er hægt að styrkja allar greindirnar í 

útikennslu. Málgreind styrkir nemendur í tjáningu, lesa sér til um efnið, nemendur átta sig á 

umhverfishljóðum og skrá niður verkefni og upplýsingar.Rök- og stærðfræðigreind er hægt að 

efla með mælingum, reikna út hæð og  rennsli lækjum. Rýmisgreind  þjálfast og eflist í 

fjölbreyttu umhverfi, næmni fyrir ólíkum formum og litum í náttúrunni. Líkams- og 

hreyfigreind styrkist  í  útiveru, nota líkamann, klifra upp fjöll, vaða læki og nálgast 

viðfangsefnið með líkamanum. Tónlistargreind er hægt að efla í náttúrunni með því að hlusta 

eftir misjöfnum söng hjá fuglum, það er hægt að setja trefil fyrir augun og hlusta á lækinn hvað 

er hann að segja við okkur og hvað er hann að bera til okkar? henda og berja saman steinum er 

hægt að gera lag úr því? Samskiptagreind styrkist við samvinnu nemenda. Hún styrkir einnig 

hæfni til að koma sér saman um niðurstöður, vinnur gegn fordómum þar sem ólíkir nemendur 

vinna saman og læra að bera virðingu fyrir skoðunum annarra. Samskiptagreindin er líka 

mikilvæg þegar nemendur setja sig í spor hvað náttúran er öflug og hvernig er best að bregðast 

við ýmsum aðstæðum. Einnig geta nemendur sett sig í spor forfeðra sinna þegar þau glímdu við 

erfðaraðstæður þar sem maðurinn er ansi máttlaus miðað við náttúruöflin. 

Sjálfsþekkingargreind styrkir sjálfsmynd nemenda að takast á við styrk sinn og veikleika í 

náttúrunni. Nemendur fá tækifæri til að skoða hvort þau beri virðingu fyrir náttúrunni og hvernig 

hún skipti þau  máli. 
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 Umhverfisgreind er mikilvæg í útikennslu, hún styrkir leikni í að þekkja og flokka t.d dýr, 

jurtir, ský, fjöll og annað sem er í náttúrunni. Nemendur verða meðvitaðri um náttúruna og 

náttúrufyrirbrigði, þekkja betur umhverfi sitt og bera virðingu fyrir náttúrunni. 

 

4.2 John Dewey – að læra af reynslunni 

John Dewey (1859-1952) var heimspekingur og menntunarfræðingur og var frumkvöðull á sviði 

menntavísinda. Dewey stofnaði skóla í Chicago ásamt konu sinni sem starfaði í átta ár frá 

árunum 1894-1902. Hann notaðist við óhefðbundnari kennsluaðferðir en þá tíðkaðist. Dewey 

lagði áherslu á að vekja áhuga og athafnaþörf barna og voru orð Deweys, learning by doing það 

sem lýsir hans námsstefnu.  Hann notaðist við kennsluhætti sem gekk út á að skólinn væri eins 

og smækkuð mynd af  lifandi samfélagi, þar sem börnin væru í brennidepli og væru virkir 

þátttakendur. Dewey vildi  meina að nemendur ættu að vera aðalatriðið í skólastarfinu, ekki 

einangraður heldur sem hluti af félagshóp og verkefnin unnin undir handleiðslu kennara sem 

leiðir nemendur áfarm í þekkingarleit sinni. Dewey var framsýnn og vildi vegna hraða breytinga 

á samfélaginu halda sem flestum möguleikum opnum í skipulagningu námsefnis. Hann velti því 

fyrir sér hvernig best væri að kenna ætti þá þætti sem væri fyrir utan reynslusvið nemenda og 

það væri mikilvægt að finna leiðir til þess. Reynslan skiptir höfuðmáli því að á henni er byggt 

(Dewey, 2000:12-14). 

 

Hugmyndafræði Dewey á vel við útikennslu þar sem nemendur upplifa viðfangsefnið við 

raunverulegar aðstæður og að komast í snertingu við námsefnið með því að lesa ekki um 

eingöngu um námsefnið heldur upplifa það. 

 Dewey taldi mikilvægt að nemendur og kennarar ynnu saman eins og samfélag en það tengist 

einnig þeim verkefnum sem unnið er utandyra og er auðvelt að byggja á fyrri reynslu sem 

nemendur koma með í skólann á fjölbreyttan og markvissan hátt undir handleiðslu kennarans.  

Dewey taldi að kennarar ættu að vera meðvitaðir um þann mun sem er á einstaklingnum og 

ekki að setja alla í sama hólf. Hann taldi mikilvægt að skólinn ætti að passa upp á jafnvægi milli 

hins hlutbundna og hins óhlutbundna því það væri mikilvægt að taka tillit til eðli einstaklingsins 

og hæfileika hans af náttúrunnar hendi. Dewey taldi það ætti að auka víðsýni og grípa tækifæri 

til að auka þann þátt einstaklingsins við að þroska bæði hið hlutbundna og óhlutbundna. 
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Einstaklingurinn verður hæfari og hamingjusamari ef báðir hæfileikar eru efldir í þægilegu og 

örvandi umhverfi  (Dewey, 2000:273-274). 

 

 

4.3 Jean Piaget – kennsla á að miðast við þroska  

 

Jean Piaget ( 1896-1980) var svissneskur fræðimaður sem skrifaði sína fyrstu vísindagrein um 

dýr aðeins 10 ára gamall og var hann sérhæfður í dýrafræðum. Hann fékk snemma áhuga á því 

hvernig dýr aðlagast umhverfinu sem leiddi til þess að hann varð doktor í dýrafræðum árið 

1918. Annar áhugi hans var uppruni þekkingar sem leiddi til þess að hann sneri sér að sálfræði 

og vonaðist hann til að það væri hægt að sameina bæði. 

Piaget fór að starfa í París  við fyrsta staðlaða gáfnaprófið. Þegar hann var að vinna að prófunum 

þá komst hann að merkilegum hlut sem hafði mikil áhrif á hans starfsframa. Hann komst að því 

að börn á svipuðum aldri svöruðu erfiðum spurningunum á sama hátt. Hann hélt því fram að 

það væri hugsunarvinnsla barna sem væri ólík sem færi eftir aldri.  Hann stofnsetti sína eigin 

rannsóknarstofu og eyddi 60 árum ævi sinnar að kortleggja þróun gáfna og reyndi að finna út 

hvernig börn fara úr einu þroskastigi hugsunar yfir í annað. Piaget vildi meina að það væri hægt 

að skipta vitsmunaþroska barna í fjögur þrep sem tækju við hvert af öðru (Shaffer, 2001:50-53). 

 

Skynhreyfistig 0-2 ára: Ungabörn skynja og þroska vitsmuni gegnum skynjun og hreyfingu 

 

Foraðgerðarstig 2-7 ára: Barnið skilur heiminn frá sínu sjónarhorni og er farið að þróa kunnáttu 

til hlutbundinna aðgerða. Barnið notar myndir og orð sem lýsa hugmyndum.  

 

Hlutbundnar aðgerðir 7-10 ára: Barnið er farið að fá meiri skilning á rökhugsun og er farið að 

beita hlutbundnum aðgerðum. Barnið fer að nota rökhugsun til að tjá reynslu eða skynjanir. 

 

Formlegt aðgerðarstig 11+: Gerir barninu kleift að hugsa óhlutbundið sem leiðir til þekkingar.  

Vitsmunaþroska hefur verið náð (Berk 2003:21). 
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Þessi fjögur stig mynda hugmyndir hjá barninu í gegnum reynslu sína um í heiminum. Piaget 

sagði að börn hugsa ekki né læra eins og fullorðnir,  það væri eðlislegt að börn væru forvitin og 

með því að vera alltaf að rannsaka umhverfi sitt myndast árangur þar sem börn læra að skilja. 

Með því eru þau að byggja nýja þekkingu sem leiðir til þess að vitsmunaþroski barna eflist 

(Shaffer, 2001:50-53). 

 

Hugsmiðahyggja 

Mikil umræða hefur átt sér stað síðustu áratugi um kenningar sem leggja áherslu á að nám geti 

ekki verið aðskilið reynslu. Hugsmíði er orð sem er notað yfir þessar kenning sem á rætur að 

rekja til Dewey og Piaget. Nemendur læra á eigin hátt í samskiptum við félaga sína og þá hefst 

samvinna þar sem þeir deila hugmyndum sínum þetta á sér stað í samvirku námi. Hlutverk 

kennarans er að leiða námið áfram með því að kanna þekkingu nemenda sem fær þá til að 

bregðast við viðfangsefninu, skiptast á skoðunum og ígrunda saman (Hafdís 2005: 16). 

Í grein Meyvants Þórólfssonar (2003) Tími, rúm og orsakasamband-Nám sem félagsleg hugsmíði 

segir að hugsmíði byggir á að einstaklingurinn geymir í huga sér svo kallað net af reynslu, 

þekkingu og hugmynda. Með tímanum bætist síðan við reynsluna og netið verður þéttara og 

það myndast ný reynsla ofan á gömlu reynsluna sem vinna saman í tíma og rúmi.  

Hugtakanetið er misstórt hjá börnum þegar þau hefja sína skólagöngu og fer það eftir hvað börn 

fá úr sínu umhverfi.  Nemendur bæta síðan á þessa þætti sem fyrir eru og reynist það miserfitt  

(Meyvant Þórólfsson, 2003). 

 

Kennari sem byggir kennsluna á hugsmíðahyggju leggur áherslu á að 

skapa góðar aðstæður til náms 

spyrja nemendur spurninga sem mun vekja áhuga á viðfangsefninu 

námsefnið er í raunveruleikanum í umhverfinu  

námið er örvandi fyrir gagnrýna hugsun nemenda  

námsefnið vekur upp  forvitni til nýrra spurninga 

(Hafdís ,2005: 16). 
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5. Grundarfjörður 

Grundarfjörður er miðsvæðis á norðanverðu Snæfellsnesi. Íbúafjöldi er rúmlega 900 manns.  

Þegar ekið er inn til Grundarfjarðar er það fyrsta sem maður tekur eftir eru öll fjöllin sem 

umlykja bæinn úr öllum áttum nema norðri þar blasir fjörðurinn við. Grunnskóli Grundarfjarðar 

er efst í byggðinni og stutt er í bæjarlækinn og nærliggjandi fjöll.  Frægast fjallið er Kirkjufell sem 

er vestan megin við bæinn og er 463 metra hátt.  Þetta er mjög sérstakt fjall og sendur eitt og 

sér og líkist helst hatti, danskir sæfarar kölluðu það Sukkertoppen á árum áður.  Önnur fjöll eru 

einnig mjög tilkomumikil eins og Mýrarhyrnan 578 metra hátt og hæst rísa Helgrindur í 988 

metra.  Þessi mikli fjallagarður sem rís allt í kringum bæinn alveg frá Mön í austri og Mýrarhyrnu 

og Kirkjufelli í vestri, gera það að verkum að veðurlag í Grundarfirði er ansi sérstakt.  Í austanátt 

er alveg logn í firðinum en í sunnanátt þá getur veður verið mjög slæmt.  Fjallgarðurinn magnar 

upp vindana sem blása yfir Snæfellsnesið og skellur svo niður í Grundarfirði með miklum ofsa.  

Þeir sem ekki til þekkja verður oft um og ó við þennan mikla vind.  Þök á húsum í Grundarfirði 

eru byggð með sérstaklega sterkum þökum til að þola þennan veðurofsa (Þórarinn Kristjánsson, 

2011). 

Fuglalíf í firðinum og svæðinu um kring er sérstaklega fjölskrúðugt.  Í minni fjarðarins er eyjan 

Melrakkaey og var hún friðlýst árið 1971 vegna fuglalífs.  Frá árinu 2007 hefur verið óvenju 

mikið um síld í firðinum og hefur hún alltaf mætt á sama degi inn í fjörðinn.  Það er 9.október og 

helst hún alveg fram í apríl.  Þetta eykur enn á dýralífið í firðinum.  Nú í ár hefur mikið verið af 

háhyrningum og eru þeir á svamli í firðinum í tugatali.   Árin þar á undan hefur verið mikið var 

mest um höfrunga og sökkla, einnig voru stöku hrefnur á svamli í firðinum.  En með tilkomu 

háhyrninganna þá halda höfrungarnir og sköklarnir sig í minni fjarðarins og þar hefur einnig sést 

til hnúfubaka. 

Súlan er einnig einn af þeim fuglum sem elta síldina á röndum og er það tilkomumikil sjón að sjá 

þær í hundruða tali stinga sér á eftir síldinni.  Eftir að síldin byrjaði að koma aftur í fjörðinn í 

þessu gríðarlega mikla magni, (mæld í hundruðum þúsunda tonna) þá hefur allt lífríkið tekið 

miklum breytingum.  Þær fuglategundir sem fjölgað hefur mjög á svæðinu eru: hvítmáfur, 

múkki/fýll, hrafn og ernir eru mjög algeng sjón.  Mest hef ég séð 14 erni í einu.  Með þessari 

aukningu á fugli á svæðinu þá hefur refurinn mjög sótt í sig veðrið og er mikið af honum á 
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svæðinu.  Minkur er orðinn sjaldséður en það stafar af því hversu refastofninn er orðinn stór 

enda drepur refurinn minkinn. 

Í Melrakkaey eru margar tegundir fugla sem verpa en sökum þess að svo mikið er af síld í 

firðinum og mikið kemst á legg af máfi. Þá eiga aðrar tegundir undir högg að sækja.  Þær 

tegundir sem verpa í eynni eru: toppskarfur, dílaskarfur, lundi, rita,teista, hvítmáfur, svartbakur, 

múkki/fýll. Einnig verpa þarna endur: stökkönd, rauðhöfðaönd, æðarfugl sem og grágæs. 

Þannig að fyrir þá sem eru fyrir að skoða dýralíf þá er Grundarfjörður tilvalinn staður því þar 

eins og ég hef talið upp hér að framan eru margar tegundir dýra sem hægt er að sjá (Runólfur 

Guðmundsson, 2011). 

 

                                                                  Sál hvers samfélags birtist skýrast í því 

                                                                                hvernig það annast börnin sín.  

                                                                                                       Nelson Mandela 
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6. Lokaorð  

 

Vinnan við gerð þessarar lokaritgerðar hefur dýpkað skilning minn á mikilvægi útikennslu og er 

ég samfærð um mikilvægi útikennslu fyrir skóla landsins.   

Ég komst fljótt að því ef vilji og áhugi er fyrir hendi þá eru möguleikarnir óþrjótandi og ekkert  

mælir gegn því að færa kennsluna út fyrir veggi skólans þar sem nemendur og kennarar vinna 

saman. Börn læra mest á því að prófa sig áfram með því að upplifa hlutina í sínu raunverulegu 

umhverfi með því að meðhöndla, kanna, ræða, þefa og fá allt aðra sýn á það sem verið er að 

læra um. Sjálfstæð vinnubrögð eflast og spurningar vakna hjá nemendum frekar á vettvangi.  

Ekki má gleyma þeirri miklu gleði og ánægju sem fylgir útiverunni öllu jöfnu. 

Það er einlæg trú mín að það sé ómetanlegt  fyrir nemendur að læra að þekkja land sitt og um 

leið sín eigin takmörk, þar sem útikennsla er frábær leið að bæta stöðugt við reynslu og skilning 

nemenda.   

Grundarfjörður er góður staður til að bjóða upp á útikennslu þar er síbreytileg náttúra sem 

býður upp á mörg tækifæri til að vera með frábæra útikennslu. Hver árstíð hefur sín sérkenni og 

það er hægt að upplifa alltaf eitthvað nýtt og spennandi í náttúrunni.  

Þess vegna gladdist ég þegar grunnskóli Grundarfjarðar ákvað að taka upp útikennslu og gera 

aðstöðu í nágrenni skólans. Þar sá ég tækifæri til að gera kennsluverkefni sem gæti nýst 

skólanum og  hlakka ég mikið til að fylgjast með útikennslunni í skólanum í framtíðinni.  Það er 

því ósk mín að verkefnið mitt komi skólanum að góðum notum, en ég mun afhenda þeim eintak 

af kennsluverkefninu. 
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8. Fylgigögn/ verkefnasafn 

Verkefnin hér að neðan eru hugsuð sem hugmynd fyrir útikennslu fyrir grunnskóla 

Grundarfjarðar og er ætlað fyrir kennara á  miðstigi grunnskólans. Markmið skólans er að nota 

aðstæður í umhverfi skólans til að gera aðstæður fyrir nemendur og kennara til að vera með 

markvísa útikennslu í framtíðinni. Svæðið sem um ræðir er kjarrsvaxið tún í bænum sem hefur 

gott aðgengi að læk, fjöllum, fjöru og allt það stórkostlega umhverfi sem Grundarfjörður hefur 

upp á að bjóða. Ég lagði á stað með verkefnasafnið sem hugmynd fyrir kennara skólans sem 

gæti nýst þeim þegar útisvæðið væri tilbúið. 

 Útinám og útikennsla er námsleið sem gefur góða möguleika á að nálgast viðfangsefnið á 

annan hátt en hefðbundið er. Með útinámi fær nemandinn að upplifa námið í raunaðstæðum, 

hann upplifir og reynir sjálfur og kemst í nána snertingu við viðfangsefnið. Með því að nota 

útikennslu gefst kennara tækifæri til að setja nám nemenda sinna í nýjan búning sem gefur 

þeim færi á að dýpka skilning sinn og tilfinningu fyrir viðfangsefninu. Höfuðmarkmið að mínu 

mati er að nemendur kynnist nærumhverfinu sínu á lifandi og merkingarbæran hátt.  

Verkefnasafnið er alls ekki tæmandi aðeins sem kveikju á áhuga og hugmyndum hjá 

kennurunum sjálfum. Hugmyndirnar af verkefninu koma úr ýmsum áttum en tengist þó að 

mestu námi mínu við Menntavísindasvið Háskóla Íslands og þeirri reynslu sem ég fékk við 

vettvangsnám við grunnskóla Grundarfjarðar sem kenndu mér hvað dýrmætt það er að hafa 

grunnskóla sem stutt er í fjölbreytta náttúru eins og á Grundarfirði.  

 

Ég tel æskilegt að nemendur hafi útivinnubók sem nýtist í útikennslu. þar sem hægt er 

að skrá niður athuganir og svara spurningum. Bókin þarf að þola útiveru, vera skítug og jafnvel 

geta blotnað. Gott er að setja utanum bókina plast til að hlífa henni og geyma hana í plastpoka 

sem einnig er hægt að nota sem regnhlíf þegar við á. 
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VERKEFNI I –STÖÐIN – BRIMLÁRHÖFÐI 

 

MYND 1. Stöðin 

 

Markmið: 

Að nemendur upplifi að landið er í stöðugri þróun og hefur tekið miklum breytingum á 

löngum tíma og mun halda áfram að taka breytingum. 

Að nemendur verði meðvitaðir um hvað nærumhverfið hefur mikla landfræðilega sögu 

Að nemendur séu vakandi fyrir um hverfi sínu 

Að nemendur þekki þau innri öfl sem móta og mynda yfirborð jarðar 

Að nemendur sjái hvernig jökulrákir myndast í bergi 

 

Þetta verkefni snýst um að nemendur upplifi í raunaðstæðum  það sem þau hafa lært í 

kennslubókum t.d um aldur landsins og þróun þess.   
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Undirbúningur: 

Finna þarf kennsluefni og fara í heimildarleit sem undirbúning fyrir verkefnið. Kanna þarf 

forhugmyndir nemenda sem gott er að byggja síðan á. Tillögur að upplýsingaleit er t.d 

landafræði 1 um innræn og útræn öfl , á vísindavefnum og upplýsingar um Helga Pétursson 

jarðfræðing sem rannsakaði Stöðina 1903 og fann merkilegar minjar sem Stöðin hefur upp á að 

bjóða.  Gott er að nemendur hafi skilning á jarðlögum og hvernig má sjá sögu landsins í þeim. 

Einnig er mikilvægt að nemendur og kennarar njóti þess og upplifi það sem mætir þeim þegar í 

ferðina er farið.   

 

Mynd 2. Sýnir  tvö steinrunnin                                Mynd 3.  efst á mynd sýnir hraunlög                                                                                                                                                                                                 

laufblöð.                                                                      jökulrispuð. Neðar eru skeljar og 

steingervingar sem sýnir að sjávarstaða 

var mun hærri 

 

Framkvæmd: 

Nemendur skiptast í 3-4 manna hóp og  taka með sér skriffæri og útistílabók. Gott er að 

fara  í göngu upp á Stöðina frá bænum Lárkoti þar sem er góður aðgangur til að greina bergið 

þar. Nemendur geta sett sig í spor landfræðings og reynt að sjá uppgötvun fyrr á öldum í 

berginu.  Nemendur svara spurningum og skoða steina sem hafa fallið úr Stöðinni. Það er 



 
 

25 

auðvelt að labba upp á Stöðina og nota tækifærið að skoða útsýnið og velta því fyrir sér t.d af 

hverju er fjallið flatt að ofan,  og miða Stöðina við önnur fjöll í nágrenninu. 

 

 

Mynd 4. Stöðin og nágrenni/ gott kort til að nota við kennslu til að finna hæðalínur.  

 

Úrvinnsla:  

Eftir ferðina mun hver hópur fyrir sig vinna úr upplýsingum sem þau öfluðu í ferðinni og 

kennsluna sem þau fengu fyrir ferðina. Nemendur skila skýrslu um ferðina  og útskýringar á 

viðfangsefninu. Einnig geta nemendur sett sig í spor landkönnuða á síðustu öld og unnið 

verkefni úr frá því.  

 

Mynd 5. Helgi Pétursson 

Tengd viðfangsefni: 

Þetta verkefni getur hentað  sem einn hluti af þemanámi í jarðfræði, landafræði eða sögu. 

Einnig góð leið til að samþætta við útiveru þar sem verkefnið krefst fjallgöngu og góðrar útiveru. 

http://www.google.is/imgres?imgurl=http://vulkan.blog.is/img/tncache/250x250/b9/vulkan/img/helgi_pjeturss.jpg&imgrefurl=http://vulkan.blog.is/blog/vulkan/category/2661/&usg=__TeqOmHgii-aGK0wSiAloRAwUDwA=&h=250&w=189&sz=17&hl=is&start=0&zoom=0&tbnid=kjd6Ba9yFDNScM:&tbnh=111&tbnw=84&ei=R3xdTZuTJYKAhQfQ4_DoDA&prev=/images?q=Helgi+Salomonsson+M%C3%A1vahl%C3%AD%C3%B0&um=1&hl=is&sa=N&biw=1259&bih=564&rlz=1R2GPCK_enIS385&tbs=isch:1&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=1073&vpy=116&dur=4800&hovh=111&hovw=84&tx=77&ty=40&oei=R3xdTZuTJYKAhQfQ4_DoDA&page=1&ndsp=19&ved=1t:429,r:5,s:0
http://www.google.is/imgres?imgurl=http://vulkan.blog.is/img/tncache/250x250/b9/vulkan/img/helgi_pjeturss.jpg&imgrefurl=http://vulkan.blog.is/blog/vulkan/category/2661/&usg=__TeqOmHgii-aGK0wSiAloRAwUDwA=&h=250&w=189&sz=17&hl=is&start=0&zoom=0&tbnid=kjd6Ba9yFDNScM:&tbnh=111&tbnw=84&ei=R3xdTZuTJYKAhQfQ4_DoDA&prev=/images?q=Helgi+Salomonsson+M%C3%A1vahl%C3%AD%C3%B0&um=1&hl=is&sa=N&biw=1259&bih=564&rlz=1R2GPCK_enIS385&tbs=isch:1&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=1073&vpy=116&dur=4800&hovh=111&hovw=84&tx=77&ty=40&oei=R3xdTZuTJYKAhQfQ4_DoDA&page=1&ndsp=19&ved=1t:429,r:5,s:0
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Gott er að nota tækifærið og kenna nemendum að lesa úr korti hæð fjallsins og bratta þess. 

Hægt er að æfa sig með því að nota önnur fjöll í nágrenninu sem viðmið eins og Búlandstind og 

Kirkjufell.  

 

VERKEFNI II –VEÐURFAR 

 

 

Mynd 6. 

 

Markmið: 

Að nemendur geri einfalda veðurathugun

Að nemendur átti sig á áhrifum veðurs á nærumhverfi og segi frá veðrinu 

Að nemendur geri sér grein fyrir umhverfinu sínu og hvernig fjöllin hafa áhrif á vindinn 

Að nemendur átti sig á að vindur blæs úr ákveðinni átt 

Að nemendur læri að lesa úr veðurkortum og þekki helstu tákn þeirra 
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Undirbúningur: 

Kennari útskýrir verkefnið fyrir bekknum og nemendur taka með sér útistílabók til að skrifa hjá 

sér. Kennari þarf að vera búin að plasta myndir af skýjum sem nemendur fá í verkefninu.   

Framkvæmd: 

Nemendur og kennari fara út og leggjast í grasið eða snjóinn og skoða himininn. Spjöld með 

myndum af skýjum ganga á milli. Nemendur virða fyrir sig himininn eða skýjin. Spjöldin sem 

ágætt er að hafa til hliðsjónar eru inn á http://www.vedur.is/vedur/frodleikur/greinar/nr/351 

þegar öll spjöldin hafa gengið á milli nemenda dreifir kennari blöðum með  

spurningum sem nemendur þurfa að svara. Spjöldin eru unnin úr grein sem birtist á heimasíðu 

veðurstofu íslands. Mikilvægt er að kennari leyfi nemendum að vera með sýna upplifun á 

verkefninu að skýja myndirnar séu til hliðsjónar svo að nemendur upplifi einnig þær myndir sem 

þau sjá af himninum. 

Úrvinnsla: 

Spurningar fyrir veðurverkefnið: 

1. Hvernig er himininn? 

2. Er Léttskýjað, hálfskýjað, alskýjað, heiðskýrt? 

3.  Hvaða litir eru í skýjunum? 

4.  Eru skýin eins í laginu? 

5.  Hvað finnst þér að skýin eða hreyfingin á loftinu eigi að heita og hverju líkist það? 

6.  Eru einhver ský sem þú heldur að séu háreist, miðský eða lágský? 

7. Þegar horft er á skýin, hvernig heldur þú að veðrir verði seinna í dag?  

8. Í gamla daga þegar fólk las út úr náttúrunni til að spá í veðrið næsta dag, hvernig fór fólk að? 

9. Heldurðu að vindurinn  hafi áhrif á skýin?  

10. Skrifaðu nú veðurspá fyrir morgundaginn. Hvernig heldur þú að veðrið verði? 

11. Eru öðruvísi ský í austanátt eða vestanátt? 

13. Finnst ykkur rigna mikið í Grundarfirði? 

 

 

http://www.vedur.is/vedur/frodleikur/greinar/nr/351
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Tengd viðfangsefni: 

Veðurverkefnið býður upp á mikla möguleika til að bæta við og lengja verkefnið. Það væri hægt 

að nota kunnáttu sjómanna í heimabyggð til að fræða nemendur. Einnig til að auka skilning og 

meðvitund að nemendur taki niður veðrið í 5 daga og noti sín orð og upplifun og upplifun á 

veðrinu.  Svo er hægt að skoða inn á vedur.is og  hver munurinn er á veðrinu sem þau tóku 

niður og er á vefnum og velta því upp hver ástæða liggur. 

Tillögur að námsmati: 

Sjálfsmat - nemendur meta vinnu sína og hversu vel gekk og mikla vinnu þeir lögðu á sig. 

Verkefnavinna metin af  kennara. 
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VERKEFNI III – KORT 

 

 

Mynd 7. Grundarfjörður, kort úr símaskrá. 

Markmið: 

Að nemendur þekki þróun búseti í sinni heimabyggð 

 Að nemendur geti merkt inn á kort hvernig íbúðarhús, atvinnustarfsemi, stjórnsýslueiningar 

og þjónusta raðast í sinni heimabyggð. 

Að nemendur geti miðað sína heimabyggð við aðrar byggðir 

Undirbúningur: 

Kennara er að nálgast kort af Grundarfirði  svipað því hér að ofan. Sem hægt er að nálgast inn á 

vefnum  simaskra.is. Nemendur þurfa að hafa liti til að merkja inn á kortið. 
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Framkvæmd: 

Nemendur merkja inn á kortið skilin á milli gamla og nýja bænum. Lita íbúðarhús, þjónustu, 

helstu atvinnuvegi og annað í heimabyggðinni. Einnig finna nemendur opinberar byggingar og 

íþrótta og útivistasvæði. Einnig er hægt að útfæra verkefnið og merkja inn á samskonar kort af 

t.d Ísafirði og Neskaupstað. Þannig er hægt að bera saman svipuð sjávarbyggðir og velta ýmsum 

spurningum upp hvað er líkt með þessum stöðum og ástæðuna fyrir þróun byggðar á þessum 

stöðum.   

Úrvinnsla 

Það er hægt að bæta við verkefnið ýmsum spurningum til að koma á stað umræðu.  

Hvað gerir heimasvæðið sérstakt? 

Er eitthvað í heimasvæðinu sem þau vita að er ekki annar staðar? 

Hvernig er íbúafjöldinn? 

Hvernig er gróðurfarið? 

Hvernig er veðurfarið? 

Hver er aðal atvinnuvegurinn og af hverju ? 

 

Tillögur að námsmati: 

 

Verkefnið metið af  kennara hvernig fyllt var inn á kortið 

áhugi , virkni og framlag í umræðu.  
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VERKEFNI IV –VATNSRENNLI 

 

 

Mynd 8. 

Markmið: 

Að nemendur tileinki sér mælingar á vatnsrennsli og átti sig á hvað fellst í því 

 Að nemendur geti borið saman vatnsrennsli í ólíkum ám 

 Að nemendur átti sig á vatnsrennsli í nánasta umhverfi 

Undirbúningur: 

Áður en verkefnið er lagt fram fyrir nemendum þá er gott að útskýra hvað verkefnið gengur út á 

og gott er að nemendur hafi læri í landafræði handa unglingum 1. Hefti útræn  öfl og innræn öfl. 

og upprifjun á vatnsrofi og úrkomu  

 

Framkvæmd: 

Í þessu verkefni kallar á samvinnu milli nemenda,  3-4 nemendur vinna saman. Það er gott er að 

byrji að gera nokkrar mælingu í bæjarlæknum og taka nægan tíma í það. Einnig er hægt að gera 
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mælingu á öðrum stað til að hafa samanburð. Hér að neðan er aðferðin.  

 

Nemendur velji einn farveg í ánni þar sem áin rennur eftir. 

Finna dýpt ,  mæla dýptina á fimm stöðum í beinni línu yfir ána og finnið meðaldýpt. 

Breidd á ánni,  mælið breidd farvegarins á sama stað og dýptin er mæld. 

Hraði á ánni,  finna hlut sem flýtur en berst auðveldlega með straumnum í ánni.  Mælið tímann 

hvað lengi hluturinn er að renna 10 m vegalengd. Takið nokkrar mælingar og finnið meðalhraða. 

 

            

Dagsetning og tími           

Staður/hópmeðlimir           

            

  Mæling 1 Mæling 2 Mæling 3 Mæling 4 Mæling 5 

Dýpt           

Meðaldýpt           

Breidd           

Hraði           

Meðalhraði           

            

 

Hversu margir lítrar renna um farveginn á sekúndu? 

Reikniaðferðin er m2*m/s= m3/s 

meðaldýpt*meðalbreidd = m2 
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Úrvinnsla:  

Nemendur vinna út mælingum og leggja saman niðurstöður. Hægt er að fara inn á vedur.is og 

skoða vatnafar og bera saman rennsli í ám á landinu miðað við útkomu nemenda.Nemendur 

velta því hvað veldur rennsli í ám? hvaðan kemur vatnið? hvers virði er vatnið?  

Af hverju er minna vatn í frosti?  

Af hverju eru oft lækir neðan við fjöll en minna af þeim þar sem er mikið hraun?  

Er lækurinn meiri í þýðu eða frosti? 

 

Tillögur að námsmati: 

 

Verkefnið metið af  kennara hvernig það var unnið 

Áhugi , virkni og framlag í umræðu metið einnig.  

Jafningjamat þar sem nemendur meta frammistöðu sína.  
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VERKEFNI V –STEINAR 

 

 

Mynd 9. 

 

Markmið: 

Að nemendur átti sig á fjölbreytileika steina í sínu nærumhverfi 

 Að nemendur fái grunnkunnáttu á ólíkum steinum og læri að njóta þess sem náttúran hefur 

upp á að bjóða 

 Að nemendur beri virðingu fyrir náttúrunni 

Undirbúningur: 

Áður en verkefnið er lagt fram fyrir nemendum þá er gott að útskýra hvað verkefnið gengur út á 

og í framhaldi á því að byrja á smá fræðslu um steina og berg. Í framhaldi fara nemendur í 

upplýsingaleit og kynni sér enn frekar. Nemendur hafi með sér útistílabók. Bókin nota þau til 

skrifa athugasemdir niður og niðurstöðu í verkefninu. Kennari þarf að taka með box til að geta 

safnað steinum í. 
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Efni um steina og berg: 

Íslenska steinabókin eftir Kristján Sæmundsson og Einar Gunnlaugsson  

Íslenskir steinar eftir Axel Kaaber, Einar Gunnlaugsson og Kristján Sæmundsson  

http://www.nams.is/dagsins/steinar/steinar.htm 

http://visindavefur.hi.is/svar.asp?id=2298 

http://visindavefur.is/svar.php?id=54725 

http://www.visindavefur.is/svar.php?id=762 

http://visindavefur.hi.is/svar.php?id=6257 

 

Framkvæmd verkefnisins 

Nemendum er skipt í 3.-4. manna hóp. Þegar nemendur vita hvað til þeirra er ætlast og hafa 

fengið box og verkefnablöð þá er farið á stað í göngutúr og labba t.d upp með bæjarlæknum og 

skoða steina og taka þá með sem þeim finnst merkilegir af öllum mögulegum steinum sem fyrir 

augum þeirra ber. Taka með hamar og öryggisgleraugu svo að nemendur geti prófað að brjóta 

steina ef þau vilja.   

Settu upp töflu í stílabókina þína með níu dálkum lárétt og fimm dálkum lóðrétt. Í efstu röð 

skrifar þú eftirfarandi spurningar lárétt eftir töflunni: 

Hver er aðalliturinn í steininum? 

Ef það eru aðrir litir hverjir eru þeir? 

kemur steinninn úr nánasta umhverfi?  

Ef ekki hvaðan heldur þú að steinninn sé?  

Hvernig er lögun steinsins? 

Geturðu greint aldur steinsins?  

Hvernig er steinninn viðkomu er hann mjúkur eða harðar? 

Hvaða tegund er steinninn? 

Telur þú að steinninn sé sjaldgæfur? 

Hvernig hefur steinninn myndast? 

http://www.nams.is/dagsins/steinar/steinar.htm
http://visindavefur.hi.is/svar.asp?id=2298
http://visindavefur.is/svar.php?id=54725
http://www.visindavefur.is/svar.php?id=762
http://visindavefur.hi.is/svar.php?id=6257
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Finnst svona steinn annarstaðar en á Íslandi? 

Er auðvelt að brjóta steininn?  

Af hverju er svo gott að finna ólíka steina nær lækjum? 

Veljið einn stein sem þið haldið að hafi verið óska steinn fyrr á öldum?  

 

Finnið nú sjö mismunandi steina og fyllið í töfluna eftir bestu getu. 

Úrvinnsla:  

Nemendur skoða aflann hjá hvort öðru. Hver hópur þarf að flétta upp á upplýsingar um þá 

steina sem þau öfluðu. Hafa síðan í lokinn samantekt þar sem hver hópur kynnir sína útkomu 

fyrir bekkinn.  Bæta má við spurningum til að hvetja til umræðu eins og hvar fundust flestar 

bergtegundirnar, merkilegasti steinninn fallegasti steinninn einnig hvernig halda nemendur að 

steinarnir hafa myndast og á hvaða tíma. 

Tengd viðfangsefni: 

Þetta verkefni býður upp á að hægt er að kenna það í lengri tíma. Nemendur nota tækifærið 

þegar önnur útikennsla er í gangi og þau finna steina sem henta þessu verkefni, þar með ná þau 

að fylla smátt og smátt í viskubrunninn. Einnig er hægt að hafa verkefnið til hliðsjónar þegar 

útikennslan um Stöðina er gerð. Svo má nota tímann þegar nemendur eru búin að safna sér 

steinum til að greina þá og fylla út í verkefnið. Þetta verkefni er einnig gott til að vekja 

ímyndunaraflið og nemendur geri sögu um notkun steina í gamla daga og hvernig þeir voru 

notaðir í daglegu lífi fólks. Ef skólinn á steinasafn þá má nota það til að nemendur fái að sjá 

sjaldgæfa steina sem erfitt er að finna. 

 

Tillögur að námsmati: 

Hver hópur kynnir aflann og segir frá verkefninu og upplifun  

jafningjamat, nemendur og kennarar meta frammistöðu  

Sjálfsmat þar sem nemendur meta frammistöðu sína hvað mikla vinnu þau lögðu á sig, hvernig 

gekk, hvað lærði ég o.s. frv.  

Verkefnablöð metin af kennara.  



 
 

37 

 

VERKEFNI VI –FUGLAR 

 

 

Mynd 10 

Markmið: 

Að nemendur kynnist fuglunum sem hafa búsvæði á Grundarfirði 

 Að nemendur þekki hvaða fuglar eru staðfuglar í Grundarfirði og hverjir farfuglar 

 Að nemendur beri virðingu fyrir náttúrunni 

Verkefni þetta snýst um að nemendur fræðist um fuglalífið í Grundarfirði  

 

Undirbúningur 

það er gott að byrja að því að kanna forhugmyndir nemenda og vinna út frá því.  Myndbandið 

„Náttúran í nýju ljósi – Fuglar“ , vísindavefurinn og fuglahandbækur eins og Fuglarnir okkar eftir 

Stéfán Aðalsteinsson og Grétar Eiríksson1987 og inn á vef námsgagnastofnunnar 

nams.krakkasíður. náttúrufræði. fuglavefur. Skipta þarf nemendum í hóp og hver hópur fái eina 
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fuglategund til að skoða. Einnig er gott að nemendur fái að spreyta sig í að nota 

greiningalyklana. 

 

Framkvæmd viðfangsefnis 

Nemendur og kennarar fara í gönguferðir þar sem skoðuð eru búsvæði a fuglana, til dæmis 

fjaran fjallið og vatnið.Nemendur finni einn fugl af hverri tegund, sjófugla, vaðfugla, máffugla 

eða spörfugla. Það er  gott að styðjast við fuglahandbækur og greiningarlykla. Nemendur taki 

með sér myndavél og taki myndir af þeim fuglum sem þau sjá. Noti síðan myndirnar til að nota 

við verkefnavinnuna. Nemendur taka með sér útistílabók og verkefnið til að punkta hjá sér þá 

fugla sem þau sjá. 

Merkið við í viðeigandi reit 

Fuglategund Fuglaætt Synda Fljúga Sofa Éta Þvo sér Annað,hvað? Mynd nr. 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

 

Úrvinnsla  

þegar komið er í skólann á ný á hver hópur að afla sér upplýsinga um fuglategund sína í bókum 

og af netinu og fylla út í verkefnablaðið. Nemendur vinna saman í hóp og hver hópur býr til 

spurningar og svör um sína fuglategund. Í lokin þá mun bekkurinn halda spurningarkeppni um 

allar spurningarnar sem nemendur gerðu.   
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Námsmat  

verkefnablað metið hvernig var merkt inn á   

áhugi, virkni og samvinna í hópunum  

 

Tengd viðfangsefni. 

Þetta verkefni er hægt að vinna samhlíða öðrum útikennsluverkefnum til lengri tíma þar sem 

nemendur nota tækifærið þegar þau sjá fugla sem tengist þeirra verkefni.  
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